
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 169 

 

На 24 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно предложение до Президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Проект на решение относно временна замяна на член на 

ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева и Георги Баханов 

3. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Красимир Ципов 

5. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчев, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова и Цветозар Томов 
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Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги! В залата сме девет членове на Централната избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум, и можем да започнем 

заседанието. 

Виждате проекта на дневен ред: 

1. Проект на решение относно предложение до Президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич с докладчик 

колегата Ганчева. 

2. Проект на решение относно временна замяна на член на 

ОИК – Болярово, област Ямбол – докладват колегата Георгиева и 

колегата Баханов. 

3. Машинно гласуване с докладчик колегата Войнов. 

4. Доклади по административни преписки – докладват 

колегите Солакова, Стойчева, Ципов. 

5. Разни с докладчик колегата Димитров. 

Моля, ако някой желае, да се заяви в някоя от точките или 

отделна точка? Не виждам. 

Моля да гласуваме дневния ред. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

От заседанието днес отсъстват госпожа Нейкова и господин 

Томов поради ползване на отпуск. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ 

НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВА 

КАМЕНА, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, по 

електронната поща на 22 февруари и на 23 февруари 2022 г. в 

оригинал е постъпило писмо от ОИК – Тервел, обръщам внимание, 

че е подписано от председателя и може би трябва да укажем на 

всички ОИК да спазват начина на подписване на документите, които 

излизат от общинските избирателни комисии, като сочи, че във 

връзка с настъпила смърт на 16 февруари 2022 г. на госпожа           

М.                     Л.        Д. – кмет на кметство с. Нова Камена, 

общинската избирателна комисия е провела заседание на 

21 февруари 2022 г. и в законоустановения срок по чл. 463, е 

постановила решение, с което е прекратила пълномощията на кмета 

на кметство с. Нова Камена. 

 Във връзка с гореизложеното и съгласно чл. 463 ни изпраща 

преписката, която съдържа решението на ОИК – Тервел, протокол, 

заверено копие от писмото на кмета на община Тервел със 

съответния изходящ номер, приложен препис-извлечение от Акт за 

смърт, заверено копие от община Тервел до директора на дирекция 

„АПИООП“ за предоставяне на информация за броя на населението 

по постоянен адрес на Нова Камена и заверено копие от писмо от 

ГРАО за броя на населението по постоянен адрес на общината, 

предвид което Ви предлагам проект на решение, с което да 

предложим на Президента на Република България да се насрочи 

частичен избор за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, 

област Добрич.  

От справките, които се съдържат за село Нова Камена, 

адресите на регистрираните по постоянен адрес са 257, предвид 

което са налице изискванията Изборния кодекс.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте доклада на колегата Ганчева. Има ли становища и 

предложения по предложения проект на решение? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 1113-МИ/24.02.2022 г. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетото 

решение моля да гласуваме писмо, с което да изпратим на основание 

чл. 463, ал. 4 цялата относима информация, тоест преписката във 

връзка с предложението за село Нова Камена. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

С това изчерпахме първа точка от дневния ред. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ВРЕМЕННА ЗАМЯНА 

НА ЧЛЕН НА ОИК. 

Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

проект на решение за временна замяна на член на ОИК – Болярово. 

В Централната избирателна комисия е постъпило в оригинал 

предложение с вх. № МИ-11-7/21.02.2022 г. от упълномощено лице 

на коалиция „БСП за България“ А.           Д.         за временна замяна 
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на М.            К.                 И.           – член на ОИК, с Т.                          

Г.      А.     . 

Към предложението са приложени: заявление от М.                

И.     за временното й освобождаване до 30.06.2022 г. като член на 

общинската избирателна комисия; декларация по чл. 75, чл. 80, чл. 

81 във връзка с чл. 66 и чл. 3 от Изборния кодекс; копие от 

дипломата за завършено висше образование на Т.        А.                , 

както и пълномощно на лицето А.      Д.       .  

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да  

 

„РЕШИ: 

Назначава за член на ОИК – Болярово, Т.          Г.                          

А.                  на мястото на М.             К.                И.              за 

времето до 30 юни 2022 г. 

На назначения член да се издаде удостоверение“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по доклада на колегата Георгиева? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1114-МИ/24.02.2022 г. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, искам да Ви 

информирам, че вчера екип 1 завърши работата си по 

параметризиране на бюлетините и в изпълнение на решението на 

Централната избирателна комисия предаде на тримата определени 

членове на Централната избирателна комисия всички технически 
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носители, необходими за инсталиране и оборудване на машините за 

гласуване на изборите, за което се състави приемо-предавателен 

протокол, който може да видите – вх. № ЧМИ-23-19, в моя папка. 

С аналогичен приемо-предавателен протокол – вх. № ЧМИ-

23-20, техническите носители и смарткартите бяха предадени от 

определените членове на Централната избирателна комисия на екип 

2, който започна работа по подготовка на машините, като експертите 

работят и в момента. Работата върви по план, така че утре машините 

да бъдат предадени на общинските избирателни комисии по 

утвърдения график.  

В тази връзка предлагам да утвърдим и указанията за 

членовете на СИК, които да бъдат поставени във всеки един куфар, 

като тези указания бяха използвани и на предходните избори – може 

да ги видите в моя папка, файлът се казва „указания за членове на 

СИК“. На гърба на тези указания има и телефонните номера за 

осигуряване на техническата поддръжка и ще бъде записано за всяка 

секция името и телефонния номер на техника. 

Уважаеми колеги, искам да се коригирам, тъй като това, 

което е качено, е по-стар вариант, на гърба ще бъдат само 

телефонните номера за осигуряване техническата поддръжка, а 

телефонният номер на техника ще бъде предаден от общинската 

избирателна комисия на секционната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по доклада на колегата Войнов? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с вчера 

приетото ни Решение № 1112-МИ предлагам да изпратим писмо до 

всички общински избирателни комисии и до всички кметове на 

общини, в които ще се произведе машинно гласуване, с което писмо 
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да ги уведомим за хеш кода, който трябва да бъде предоставен на 

секционните избирателни комисии; да ги уведомим, че 

констативният протокол, който приехме вчера – Приложение № 2а, 

към Методическите указания, ще бъде поставен в куфара на всяка 

машина и след попълване и подписване от Централната избирателна 

комисия и техника протоколът отново се поставя в куфара, за да се 

върне с машината в Централната избирателна комисия; да им 

укажем, че общинската администрация следва да разпечата 

приложение № 7а към Методическите указания – припомням, това е 

за преброяването на контролните разписки и да го предаде на 

секционната комисия по реда на т. 1.7 от Раздел III от 

Методическите указания; да им укажем, че преброяването на 

контролните разписки се извършва във всички избирателни секции 

по реда на т. 3 от Раздел V; и че след попълване на Приложение 

№ 7а към Методическите указания, то да се постави в плик № 2-МИ, 

да се предаде на общинската избирателна комисия, а след това 

общинската избирателна комисия да предостави всички тези 

протоколи на Централната избирателна комисия заедно с останалите 

документи; да ги информираме за телефонните номера в 

Централната избирателна комисия, на които в предизборния и 

изборния ден могат да се обаждат за съдействие при възникване на 

технически проблеми. Предлагам тук да добавим и един абзац, 

затова че общинската избирателна комисия трябва да предостави на 

секционните избирателни комисии телефона на техника, който 

отговаря за секцията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Може би да добавим и това, че общинската избирателна 

комисия трябва да уведоми техниците за часа на предаване на 

изборните книжа и машините съгласно графика, за да присъства и 

техникът при предаването, за да може да подготви машината за 

работа. 

Колеги, други предложения и становища по писмото? 
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Колеги, моля, режим на гласуване за одобряване текста на 

това писмо. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЧМИ-06-10 от община Елин Пелин. С това писмо ни 

уведомяват, че са определили упълномощен представител на 

общинската администрация, който да получи както изборните 

книжа, така и машината за гласуване – докладвам го за сведение. 

Докладвам Ви писма от общините Котел, Пазарджик, 

Исперих, Разград, Бургас и Елин Пелин с вх. №№ ЧМИ-06-28; ЧМИ-

06-29; ЧМИ-06-30; ЧМИ-06-31; ЧМИ-06-32 и ЧМИ-06-33. С тези 

писма ни изпращат копия на договорите, сключени с техниците. До 

момента нямаме информация само от община Левски и от община 

Ветово, като последната ми информация от община Левски е, че там 

договорът ще ни бъде изпратен до края на деня днес. Остава да се 

свържем с община Ветово, за да видим там каква е ситуацията. 

Предполагам, че до края на днешния ден също ще имаме 

информация – докладвам Ви ги също за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

в тази точка ще Ви помоля във вътрешната мрежа, в папка с моите 

инициали има подготвена бланка за протокол за предаване на 

СУЕМГ от Централната избирателна комисия на упълномощените 

представители на съответната общинска избирателна комисия и на 

общината. 

Както виждате, предложили сме да се опише 

идентификационният номер на машината, номерът на пломбата, с 

която е запечатан куфарът, както и номерът на секционната 

избирателна комисия, за която е предназначена машината за 

гласуване, както и кутия за разписки.  



9 

Предлагам Ви, ако нямате някакви предложения за изменение 

и допълнение на този протокол, да го утвърдим, за да възложим на 

служителите в отдел „Регистри“ да подготвят протоколи за 

предаване за всяка отделна общинска избирателна комисия с 

попълване на упълномощените представители както на общинските 

избирателни комисии, така и на общините, за които ние имаме 

данни, с цел по-бързо и лесно предаване в утрешния ден. Разбира се, 

след като получим информация от екип 2, че работата е приключила, 

да се попълнят и номерата на машините, пломбите и за съответната 

секционна избирателна комисия, за да бъдем готови утре за 

предаване на машините на общинските избирателни комисии. 

Моля за Вашите предложения  и становища. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Колеги, моля за Вашите предложения да упълномощим сега с 

решение членове на Централната избирателна комисия – поне 

минимум двама, които ще подписват протоколите за предаване на 

машините на общинските избирателни комисии. Аз ще бъда тук, 

така че се заявявам.  

Колеги, моля, режим на гласуване за одобряване на колегите 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова и 

Любомир Георгиев да подписват протоколите за предаване на 

машините на общинските избирателни комисии и на 

представителите на общините. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За протокола – тъй като не всички 

колеги са участвали във вчерашната операция, да кажа, че има 

някакви абсурдни примери. Например в Смирненски ще имаме един 

кандидат, четири секции, четири машини и това ни взе поне час и 

половина, за да подготвим тези машини, говоря за тези четири 

машини. Ние просто изпълняваме това, което е записано в Изборния 

кодекс, но то противоречи отчасти на здравия разум. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Както каза колегата Баханов, това трябва да го 

предвидим в предложенията към Народното събрание в анализа и в 

доклада, който трябва да изготвим. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, писмото,  което Ви 

докладвах вчера от ОИК – Бургас, остава за сведение, като така 

остава непроменен графикът за предаване на хартиените бюлетини. 

Благодаря за съдействието на госпожа Елка Стоянова и за 

разбирането на колегите от общинската избирателна комисия. 

Във всички случаи Централната избирателна комисия прави и 

мисля, че ще направи всичко необходимо, за да не се получи един 

голям луфт между приемането на протоколите и изборните книжа до 

приемането на машините, освен съобразявайки се с обективни 

причини, които да наложат това. Остава за сведение. 

Всички писма, които сме получили във връзка с предаването 

на бюлетините, са обобщени. Вчера е изпратено писмото на 

упълномощените представители на ОИК и на оправомощените 

служители от администрациите със заповеди на кметовете на 

общини. 

Днес във вътрешната мрежа е проектът на протокол 

съобразно Приложение № 96-МИ/НЧ от изборните книжа с идеята 
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на една страничка да бъде съдържанието на целия приемо-

предавателен протокол между общинските избирателни комисии и 

Централната избирателна комисия.  

Това, на което искам да Ви обърна внимание, е, че там, 

където има няколко кметства, просто на ръка да се добавят 

наименованията на всички кметства при приемането на 

документите. Виждате в т. 5, копията на разписките и компютърните 

разпечатки за данните, изготвени в изчислителния пункт към 

съответната общинска избирателна комисия, са в една точка. Следва 

да бъдат описани общо като представени. 

Обръщам внимание на новата точка – тя е единствена: 

„СУЕМГ с идентификационен номер“, като идеята е на тези два 

реда, там където има повече от една машина, да бъдат описани 

идентификационните номера на машините, така че на една страница 

се събира – във вътрешната мрежа е. Ще бъдат изготвени 

съответните комплекти за всички общински избирателни комисии. 

Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕАДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-

26/23.02.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

писмо от кмета на Район „Южен“, община Пловдив относно 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от проведените на 4 април 2021 г. избори за 

народни представители. Искането за отварянето на помещението е 

по разпореждане на разследващите органи. Кметът е приложил 

заповед за назначаване на комисия, протокол за извършените от 

комисията действия в изпълнение на решение на Централната 

избирателна комисия. Докладвам писмото за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-00-

16/23.02.2022 г. – отговор от „Информационно обслужване“ АД на 
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наш изх. № НС-00-15/23.02.2022 г. за проверка на три лица, които са 

изпратени от ОД на МВР – Пловдив, дали отговарят на изискванията 

във връзка с декларирането на определени обстоятелства. 

В моя папка от днес има проект на отговор до ОД на МВР – 

Пловдив, с който им отговаряме, че трите лица не са общински 

съветници и народни представители, като за третото лица има 

информация, че е била регистрирана като член на секционна 

избирателна комисия и застъпник на политическа сила, участвала в 

изборите през месец юли. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, становища по писмото? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Любомир Георгиев) 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви с вх. № ПВР/НС-6-

15/22.02.2022 г. писмо от кмета на община Разлог, с което ни 

уведомява, че във връзка с получено писмо от РУ – Разлог, за 

извършваща се проверка по преписка под съответния номер на 

Районното управление в Разлог, ни изпраща протокол за отваряне на 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г.; изборите за президент и вицепрезидент 

на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и 

нов избор за президент на 21 ноември 2021.  

Писмото е съпроводено със заповед за определяне на 

комисия, както и протокол за отваряне на помещението, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали – докладвам го за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. С това изчерпахме тази точка. 
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Връщаме се на втора точка от дневния ред: Проект на 

решене за промяна в състава на ОИК. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председателстваща. 

Уважаеми колеги, в папка с мои инициали от вчерашно 

заседание има проект на решение относно промяна в състава на ОИК 

– Вълчедръм, област Монтана. 

Получено е предложение от Н.           Г.              в качеството 

му пълномощник на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“, който на база на наше предходно Решение 

№ 1092-МИ/01.02.2022 г., с което са прекратени предсрочно 

пълномощията на Г.     Г.          на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от 

Изборния кодекс поради настъпила смърт, предлагат на негово 

място като зам.-председател на ОИК – Вълчедръм, да бъде 

назначена А. М. А. с посочено ЕГН. 

Към заявлението има приложено пълномощно от лицето, 

което представлява коалицията в полза на правещия предложението 

Н.        Г.                ; копие от дипломата за завършено висше 

образование на лицето, както и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, 

чл.  80, ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния 

кодекс от лицето, предложено за член, в случая за заместник-

председател на ОИК – Вълчедръм.  

Само ще добавя, че в документите има техническа грешка – в 

трети абзац на предложението пише „предвид горното в качеството 

си на пълномощник на „Обединени патриоти“ се прави предложение 

за смяна на ОИК – Търговище.“ Явно това е останало от предишно 

заявление.  

Предлага се за зам.-председател на ОИК – Вълчедръм, да 

бъде назначена А.         М.           А.           . Декларацията е за 

Вълчедръм от лицето, от което изхожда, така че, считам, че волята 

на пълномощника е за промяна на ОИК – Вълчедръм, тъй като там 

се налага такава промяна. 
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Уважаеми колеги, моля да погледнете решението и ако няма 

предложения за допълнение или изменение на същото, да го 

подложите на гласуване, госпожо Матева. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, становище по доклада и по предложения проект 

на решение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1115-МИ/24.02.2022 г. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстващ. 

В моя папка от днес има две писма: вх. № 27-59 – писмо от 

„Информационно обслужване“ АД, докладвал съм това за сведение 

на 23 февруари, въпрос от изследовател от Принстън, който си е 

направил труда – имаме и превод – да разгледа файловете с 

машинно-четимите формати и е установил, че файлът от 2014 г. не 

произвежда, когато се направи в екселски вариант, резултатите, 

които сме обявили. 

Във връзка с това съм подготвил кратко писмо, разбира се, 

има по-абстрактно значение, да изясним на какво се дължи това, че 

единият файл не произвежда това, което е оповестено в другия файл. 

Ще им изпратим без превод и други неща. 

Това е смисълът на писмото до „Информационно 

обслужване“ АД. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, становища по предложението на колегата Димитров? 

Не виждам предложения по писмото. 

Подлагам на гласуване проекта на колегата Димитров. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам Ви още едно писмо, 

тоест отговор на постъпила покана от Европейската мрежа за 

изборно сътрудничество – вх. № 27-60, в моя папка. 

Писмото е кратко и само потвърждава, че ние ще участваме, 

тоест готови сме да участваме в неформална подгрупата за 

подготовка на сборник с практики на електронно гласуване. 

Обръщам внимание, че електронно гласуване във формата, в 

който беше организирала среща госпожа Ю.        , е широко  понятие 

– включва машинно, румънския вариант и така нататък, всякакви 

информационни технологии.  

Просто потвърждаваме, че евентуално бихме участвали, това 

е отговорът. Докладвал съм входящия номер, в него е и 

окончателният вариант на протокола от събирането на 24-и миналия 

месец.  

Там има някои факти, които звучат странно, но тук е 

потвърдено, че те са такива – във Финландия се печати на 15 езика 

цялата информация за изборите; в Белгия нямат проблем с 

машинното гласуване, но имат проблем с бюджета, който го 

осигурява. 

Само да допълня: импровизирано ще им преведем на 

английски този текст. Текстът е неутрален, просто потвърждава, че 

ще участваме. Утре е последната дата, в която трябва да се заяви 

участие в тази подгрупа. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, становище по предложения текст на писмо от 

колегата Димитров? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване? 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, в тази точка ще Ви информирам, че ще предприемем 

необходимите действия да бъдат информирани НСО и Народното 

събрание, че в следващите дни до неделя ще бъде изпратен списък 

на всички членове на Централната избирателна комисия, на 

администрацията и на допълнително необходимите експерти, които 

да имат достъп до сградата в извънработно време във връзка с 

предстоящите избори в неделя. 

Давам почивка до 11,45 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

продължава заседанието – в залата сме девет членове на 

Централната избирателна комисия, можем да продължим 

заседанието. 

Връщаме се в точка трета: Машинно гласуване. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

частичните избори за кметове на кметства на 27 февруари и 

евентуалната възможност за възникване на непреодолими външни 

обстоятелства по чл. 269 от Изборния кодекс, предлагам да изпратим 

писмо до общинските избирателни комисии, с което да им укажем 

следното: първо, че в съботния ден, в случай че секционната 

избирателна комисия констатира, че хеш кодът е различен от 
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удостоверения и общинската избирателна комисия бъде уведомена, 

тя следва да вземе решение за преминаване към гласуване с 

хартиени бюлетини; и второ, в случай, че в изборния ден възникнат 

непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 от Изборния кодекс, 

ОИК взема решение за преминаване към гласуване с хартиени 

бюлетини след указания от Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по текста на писмото? 

В тази връзка предлагам да приемем, че процедурата в 

Централната избирателна комисия ще бъде следната: след като 

екип 3, който ще извършва своята дейност в сградата на 

Централната избирателна комисия, в събота, след като се установи 

след връзка с техниците, че всички машини са поставени и е 

установено, че работят и всичко е наред, да уведоми Централната 

избирателна комисия чрез колегата Войнов, който отговаря за 

машинното гласуване, както и в неделния ден, в момента, в който 

получат обаждане от техници от секционна избирателна комисия 

или от общинска избирателна комисия и се установи, че е налице 

проблем, който не може да бъде отстранен, следва да бъде 

преустановено машинното гласуване, незабавно да бъде 

информирана Централната избирателна комисия чрез дежурните 

членове в неделния ден. 

Ако  нямате предложения по текста на писмото, Ви предлагам 

да го гласуваме заедно с тази процедура. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Колеги, в тази връзка Ви уведомявам, че ще изпратим на НСО 

и на Народното събрание списък с упълномощените представители 

на ОИК и на общините, които утре следва да получат машините в 

сградата на Централната избирателна комисия, като в случай, че сме 
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готови да им ги предадем преди утвърдения график, ще се свържем с 

комисиите и в момента, в който пристигнат, да могат да получат 

машините дори и да е преди определения час в графика. 

С това изчерпахме дневния ред 

Закривам заседанието и насрочвам следващо заседание на 

Централната избирателна комисия за 1 март 2022 г. от 10,30 ч. 

В случай на нужда утре, в събота и в неделя ще се свикат 

извънредни заседания във връзка с предстоящите избори, ако това се 

налага. Благодаря Ви. 

 

(Закрито в 12,05 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


